
Dorost Karla Hrušky podruhé
Čtvrtý ročník Victory Cupu vyhrála dorostenecká parta ze sezony 1998 – 1999

Dvůr Králové / Nejprestižnější
halový turnaj na Královédvor-
sku? Jednoznačně vánoční
Victory Cup! Stejně jako v
předešlých letech, i tentokrát
nabídla sportovní hala ZŠ Strž
pestré představení deseti ko-
lektivů mezi nimiž by se stěží
hledal jasný favorit. Do úzké
trojice ale rozhodně patřil ob-
hájce prvenství jaroměřské
Nožičky (Kašajík, Huňák a
spol.), hlad po úspěchu musel
mít V+V Rodos (Kilevník,
Voňka, Vágner, Chytráček,
Mohet…) a třetím do party byl
pořádající tým Victory, kde o
divizní hvězdy rozhodně nou-
ze nebyla (J. Dvořák, Kruliš, S.
Ježek, Samek, Řežábek…). Své
ale chtěly do dění v turnaji říct
i další celky.

A tak se i stalo. Z vítězství ve
čtvrtém ročníku se radoval
Dorost Karla Hrušky, který
tak navázal na svůj triumf z
druhého ročníku.

Tým až na výjimku složený z
hráčů, kteří spolu působili v
dorostenecké sezoně 1998 - 1999
postupoval do čtvrtfinále z
druhého místa ve skupině B a
narazil tak na Atalantu Orlefo.
„Hruškovci“ vedli v utkání již
4:0, aby nakonec bez vylouče-
ného hráče dospěli k dvou-
brankovému vítězství. V boji o
finále se jim do cesty postavil
obhájce prvenství – Nožičky.
Do zápasu lépe vkročil dorost
Karla Hrušky, když se brzy
ujal vedení. Výborně hrající
Nožičky sice dokázaly srov-
nat, ráz utkání ale určila další
trefa “exdorostenců“. Jaro-
měřští se rvali se o vyrovnání,

naráželi však na skvělé zákro-
ky gólmana Šimka a nakonec
inkasovali potřetí.

O druhém finalistovi se roz-
hodovalo až v pokutových ko-
pech, a protože je ovládlo Bono
Jaroměř, mohli se diváci těšit
na opakování atraktivního
duelu ze základní skupiny.

Ve finále Hruškův dorost
oplatil soupeři porážku z první
fáze turnaje. V normální hrací
době utkání skončilo neroz-
hodně 4:4, avšak v penaltách
vytáhl dvorský tým svůj velký

trumf, jímž byl gólman Šimek.
Ten stejně jako loni v bitvě o
bronz lapil dva pokutové kopy
a vychytal tak svému mužstvu
finálové vítězství! Třetí skon-
čil pořádající tým Victory.

Nejlepším hráčem turnaje
byl po zásluze vyhlášen Radek
Gorol z Bono Jaroměř. Pozici
nejlepšího gólmana obhájil
„Hruškovec“ Martin Šimek

Výsledky – čtvrtfinále: No-
žičky – Junior DK 2:2 (na pe-
nalty 3:2), Dorost Karla Hruš-
ky – Atalanta Orlefo 4:2, Bono

Jaroměř – Ucha 4:2, V+V Ro-
dos – Team Victory 0:0 (na pe-
nalty 2:3). Semifinále: Nožičky
– Dorost Karla Hrušky 1:3, Bo-
no Jaroměř – Team Victory 2:2
(na penalty 2:3). O 3. místo:
Team Victory – Nožičky 4:2.
Finále: Dorost Karla Hrušky –
Bono Jaroměř 4:4 (na pen. 2:1).

Sestava vítězů: Martin Ši-
mek – Tomáš Béna, Radek Zá-
ruba, Jiří Stárek, Jiří Podol-
ník – Michal Hruška, Vítězslav
Šolc, Tomáš Otradovský, Jiří
Potměšil. (to)

MICHAL BOGÁŇ

Trutnov/ Druhý ročník vánoč-
ního turnaje v ledním hokeji
třetích tříd se uskutečnil na
místním zimním stadionu. Z
řad hokejové drobotiny se v
Trutnově představily domácí
tým HC Krkonoše, Dvůr Krá-
lové a Nový Bydžov.

Turnaj se hrál ve dvou sku-
pinách, rozdělených podle vě-
ku na starší a mladší. Těm o
něco vyzrálejším hráčům kra-
lovali hokejisté Nového By-
džova. V mladších zase trium-
foval domácí celek Krkonoše I,
i když o svém prvním místě
rozhodl až v posledním zápase.
V souboji s Novým Bydžovem
prohrávali domácí už 0:2,
avšak povedl se jim senzační
obrat, který čtyřmi góly reží-
roval nejlepší střelec turnaje
Hynek Jonáš. Ten z celkových
sedmnácti branek trutnovsko
– vrchlabského výběru sám
nastřílel patnáct. Z řad mlad-
šího družstva HC Krkonoše I

byl také vyhlášen nejlepší
brankář turnaje, kterým se
stal Matěj Kozák.

Výsledky starší kategorie
A: Krkonoše I – Dvůr Králové
6:1, Krkonoše II – Nový Bydžov
3:5, Dvůr Králové – Nový By-
džov 1:13, Krkonoše I – Krko-

noše II 3:3, Dvůr Králové – Kr-
konoše II 1:12, Krkonoše I –
Nový Bydžov 2:11.

Celkové pořadí: 1. HC Sta-
dion Nový Bydžov, 2. HC Kr-
konoše II, 3. HC Krkonoše I, 4.
HC Dvůr Králové.

Výsledky mladší kategorie

B: Krkonoše I – Dvůr Králové
5:1, Krkonoše II – Nový Bydžov
1:4, Dvůr Králové – Nový By-
džov 2:6, Krkonoše – Krkonoše
II 8:3, Dvůr – Krkonoše II 1:4,
Krkonoše I – N. Bydžov 4:2.

Celkové pořadí: 1. HC Kr-
konoše I, 2. HC Stadion Nový

Bydžov, 3. HC Krkonoše II, 4.
HC Dvůr Králové.

krkonosskydenik.cz/katacup, kde

naleznete fotogalerii z turnaje

Seriál se těší velké účasti
Trutnov/ Čtvrtinu závodů už
mají za sebou účastníci čtr-
náctého ročníku Zimní běžec-
ké ligy „O Krále Jestřebích
hor“. Po Mikulášském běhu
tento týden absolvovali v pon-
dělí Silvestrovský běh Havlo-
vicemi a ve středu Rtyňské
okruhy sídlištěm za velké
účasti závodníků.

Silvestrovský běh byl obsa-
zen i po kvalitativní stránce
velice dobře. S velkým přehle-
dem zvítězili reprezentanti v
běhu do vrchu Anička Pichr-
tová a Pavel Brýdl. Na Běhu
sídlištěm ve Rtyni v Podkrko-
noší se opět sešlo přes 100 zá-
vodníků, zvítězili domácí zá-
vodníci Roman Vagenknecht a
Renata Hájková,

Čtvrtý závod běžeckého se-
riálu se uskuteční ve středu 9.
ledna, kdy je na programu Běh
Ratibořickým údolím. Start je
v 16.30 hodin v Havlovicích.

Vítězové Silvestrovského
běhu Havlovicemi – před-
školní chlapci: Tomáš Vaší-
ček (Úpice), – dívky: Kamila
Kašparová (Orel Rtyně). Pří-
pravka chlapci: Josef Kašpar
(Orel Rtyně) – dívky: Petra Če-
renkova (Orel Rtyně).
Nejmladší žáci: Zdeněk Klíma
(Sk Studenec), – žákyně: Kris-
týna Šemberová (SK Stude-
nec). Mladší žáci: Jan Pavel
(Orel Rtyně), – žákyně: Lucie
Pacholíková (SK Studenec).
Starší žáci: Marek Uvízl (SK
Studenec), – žákyně: Ludmila
Vlčková (Nové Město).

Junioři: Milan Vlček (SK

Nové Město). Juniorky: Jitka
Romančáková (Maratonstav
Úpice). Muži do 39 let: Pavel
Brýdl (Nové Město). Ženy do
34 let: Iva Škodová (Maraton
stav Úpice). Muži do 49 let: Pe-
tr Holub (Vella TU Olfin car).
Ženy nad 35 let: Anna Pichr-
tová (X–Air Ostrava). Muži do
59 let: Josef Nečas (Úpice).
Muži nad 60 le: Jiří Javůrek
(Jiskra Horní Maršov).

Vítězové Rtyňských okru-
hů sídlištěm – předškolní
chlapci: Jiří Vejvoda (SK
Asspro Náchod), – dívky: Ni-
kola Vantová (Horní Koste-
lec). Přípravka chlapci: Josef
Kašpar (Orel Rtyně), – dívky:
Petra Čerenkova (Orel Rtyně).
Nejmladší žáci: Zdeněk Klíma
(SK Studenec), – žákyně: Jana
Adámková (Orel Rtyně).
Mladší žáci: Jan Pavel (Orel
Rtyně), – žákyně: Lucie Pacho-
líková (SJ Studenec). Starší
žáci: Marek Uvízl (SK Stude-
nec), – žákyně: Eva Bartoňová
(SK Studenec).

Junioři: Jan Chráska (Loko
Trutnov). Juniorky: Jitka
Romančáková (Maratonstav
Úpice). Muži do 39 let: Roman
Vagenknecht (Maratonstav
Úpice). Ženy do 34 let: Renata
Hájková (Maratonstav Úpice).
Muži do 49 let: Tomáš Králí-
ček (Puškvorec). ženy nad 35
let: Michaela Mikásková (Kr-
konše Vrchlabí). Muži do 59
let: František Pechek (Mara-
tonstav Úpice). Muži nad 60
let: Jiří Javůrek (Jiskra Horní
Maršov). (bog, škl)

Mladší dorostenky přivítají lídra, béčko Aritmu a Kralupy

Trutnov/ Velice těžké zkoušky
čekají na mladší dorostenky
Kary Trutnov v úvodních zá-
pasech roku 2008. V sobotu na
domácím hřišti přivítají kva-
litní celek Sokola Nusle, v ne-
děli dokonce lídra soutěže
BCM Sokolov.

V úvodních zápasech na
půdě soupeřů trutnovské
hráčky utržily v obou připa-
dech téměř čtyřicetibodový
debakl, favority tak jsou jed-

noznačně hostující celky. Tre-
nér Petr Kapitulčin však věří,
že se jeho družstvo síly soupe-
řů nezalekne a i v těchto zápa-
sech prokáží jeho hráčky stále
se lepšící výkonnost. „Soupeři
jsou favority, ovšem nehodlá-
me prodat svou kůži lacino,
svému týmu věřím a chceme
soupeře minimálně potrápit.
O tomto víkendu nemáme co
ztratit.“ Sobotní utkání začíná
v netradičním čase, již v 9,30, v
neděli ještě o půlhodiny dříve.
Petr Kapitulčin dodává: „Vě-

řím, že nás opět přijdou pod-
pořit výborní fanoušci.“

Důležité zápasy čekají také
ženskou rezervu Kary Trut-
nov. Nováček první ligy žen se
po sérii čtyř proher na soupe-
řových hřištích propadl na
deváté místo v tabulce, a tak
souboje s pražskou Aritmou a
Kralupy budou pro další vývoj
soutěže velice podstatné. Ve
vyrovnané soutěži se počítá
každé vítězství – v případě
dvou výher by se trutnovské
basketbalistky mohly posu-

nout do první poloviny tabul-
ky, případné neúspěchy by jim
však mohly situaci velice
zkomplikovat.

Se svými soupeř se trutnov-
ská děvčata již jednou střetla.
Poslední zářijový víkend vy-
hrála na Aritmě rozdílem je-
diného bodu 66:65 v prodlou-
žení, v Kralupech však vysoko
prohrála 53:99. Sobotní duel s
posledním celem tabulky,
pražskou Aritmou, začíná v 13
hodin, nedělní souboj s šestý-
mi Kralupy v 11.15. (bk)

Vánoční Kata cup hokejových přípravek třetích tříd

zimní běžecká liga

DOMÁCÍ TRIUMF. Hokejisté mladšího výběru HC Krkonoše I vyhráli svou kategorii na vánočním turnaji v Trutnově. Foto: archív turnaje

HRUŠKŮV DOROST. Vítězem silně obsazeného vánočního klání ve sportovní hale ZŠ Strž se stal Dorost
Karla Hrušky. Victory Cup jako jediný vyhrál již podruhé! Foto: Jan Řežábek

MLÁDEŽ NA STARTU. Nejen dospělé závodníky láká seriál Zimní bě-
žecké ligy. Foto: Deník/Aleš Vaníček
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KATA Pilníkov

Autostyl a.s. Trutnov

FM servis
Rybářské potřeby
Jaroslav Řehák

restaurace
U Draka Trutnov

HC Trutnov
Condor servis
Martin Soukup

firma CASIA Trutnov
Lékárna

Na Horské, Trutnov

Město Trutnov
Restaurace

U Čtyř Růží Jívka

29SPORT KRKONOŠEDeník sobota 5. ledna 2008


